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Marcali Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2017. március 2-án soron kívüli 
képviselő-testületi ülést tartott, melynek első 
napirendje a településfejlesztési és településren-
dezési valamint a településképi dokumentumok 
partnerségi egyeztetés szabályainak megálla-
pításáról szóló határozat elfogadása, illetve az 
ehhez kapcsolódó rendelet megalkotása volt. 
Ezen szabályoknak többek között a helyi építési 
szabályzat megalkotása, módosítása során van 
jelentősége. Szabályozza a szakhatóságok, a 
lakosság, civil szervezetek, egyéb érintettek tá-
jékoztatásának módját, mikéntjét.

Döntés született települési önkormányzat és a 
helyi nemzetiségi önkormányzat együttműködé-
sének részletszabályairól szóló, 2012. májusa 
óta fennálló együttműködési megállapodás mó-
dosításáról is, mely a 2017. január 1-től megvál-
tozott gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok 
miatt vált szükségessé.

A 2016. februárjában már elfogadott EFOP-
3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben” pályázattal kapcsolatosan is új 
döntés született, hiszen a korábban tervezetthez 
képest változás történt a konzorciumi partnerek 
terén. 

Fontos megemlíteni, hogy módosításra került a 
szociális rendelet, ahol változtak a a gyógyszer-
költségek viseléséhez nyújtott települési támo-
gatás esetében a jogosultság jövedelmi feltéte-
lei, tekintettel arra, hogy 2017. január 1-jétől a 
nyugdíjak összege emelkedett, így a kis mértékű 
nyugdíj emelkedés miatt is volt, aki nem felelt 
meg a feltételeknek, holott a támogatás számára 
indokolt lenne. Ugyancsak ennél a támogatási 
formánál emelkedett viszont a figyelembe vehető 
havi gyógyszerköltség összege, mert a gyakorlat 
azt mutatja, hogy a havi gyógyszerköltségek ösz-
szege messze meghaladja a rendeletben egyéb-
ként előírt mértéket. A képviselő-testületi ülés az 
éves közbeszerzési terv elfogadásával zárult.

Városi Önkormányzat

Testületi ülés
Április 1. – Ugratások, csúfolók napja
Április első napján régen is ugratták egymást a 
felnőttek, de elsősorban a gyerekeket tréfálták 
meg. Például pénzt adtak a gyanútlan kisgye-
reknek, és elküldték a boltba „trombitahúrért”, 
„baltamagért”. A nagyobbak megtréfálták a ki-
sebbeket mondván: „eloldózott a cipőfűződ” 
vagy „leetted magad”. Ha sikerült a beugratás, 
akkor ilyenfajta mondókával csúfolták ki az ille-
tőt: „Április bolondja, május szamara, fölnézett 
a toronyba, megnézte, hogy hány óra. Féltizen-
kettő, bolond mind a kettő!” A hagyományos népi 
gazdálkodásban ezt a napot nem tartották alkal-
masnak a vetésre, mert akkor nem számíthattak 
bő termésre.
Április 10. – Századik nap
Az esztendő századik napját főként az „apró-
magvak” – hagyma, sárgarépa, mák, lóhere 
– vetésére tartották megfelelőnek, mert a hiede-
lem szerint, ha e napon kerülnek a földbe, akkor 
biztosan jó termést hoznak.
Április 14. – Tibor napja
Marcali környékén kettő termésjósló megfigyelés 
is fűződik e naphoz: a mesztegnyőiek úgy tartot-
ták, hogy ha ekkorra már virágzik a cseresznye, 
jó szőlőtermés várható. A másik vélekedés sze-
rint „Ha szép zöld a vetés, jó termés várható”.
Április 24. – Szent György napja
Sárkányölő Szent György ünnepe, aki évszáza-
dokon keresztül a lovagok, a lovas katonák, a 
fegyverkovácsok, a szíjjártók és a vándorlegé-
nyek patrónusa volt. Legendája szerint legyőz-
te a sárkányt, és kiszabadította a fogságból a 
királylányt. A néphagyomány e naptól számítja 
az igazi tavasz kezdetét. Ősi pásztorünnepként 
tartották számon, hiszen ekkor hajtották ki elő-
ször az állatokat a legelőre. Éppen ezért sok hi-
edelem és szokás fűződött ehhez a dátumhoz, 
amelyekkel az állatok egészségét, szaporasá-
gát, valamint a bőséges tejhozamot igyekeztek 

biztosítani. Például sokhelyütt a pásztorok zöld 
ággal megcsapkodták az állatokat, hogy egész-
ségesek legyenek. Termékenységvarázsló és 
gonoszelhárító céllal a marhákat láncon, eke-
vason, tojáson vagy éppen a gazdaasszony 
kötényén hajtották keresztül. Országszerte nyír-
faágakat tűztek a kerítésekre, kapukra, ajtókra, 
ablakokra annak érdekében, hogy távol tartsák 
a boszorkányokat.
Környékünkön is jól ismert volt az a hiedelem, 
hogy ha a Szent György-nap hajnalán szedett 
harmattal megmosakszanak a lányok, akkor 
nem keletkeznek szeplőik, hanem szépek és 
egészségek lesznek. Ez a nap jó az uborkave-
tésre, mert így nem válik kesernyéssé.
Április 25. Márk napja
Márk evangélista ünnepe. E nap jellegzetes 
szokása a búzaszentelés a római katolikusok 
körében. A délelőtti misét követően kereszttel, 
templomi zászlókkal kivonultak egy közeli bú-
zatáblához, ahol a pap megszentelte a vetést. A 
hívek a bő termésért könyörögtek. A szertartás 
végén mindenki vitt magával a szentelt búzaszá-
lakból, amit a következő év során megőriztek és 
nagy becsben tartottak. Általános szokás volt, 
hogy imakönyvbe tettek belőle, továbbá otthon 
szentkép fölé vagy a házi oltárra helyezték. A 
szentelt búzaszálnak gonoszűző, bajelhárító erőt 
tulajdonítottak.
Somogyban közismert hiedelem, hogy ha Márk 
napján a búzaföldről fürj vagy béka hangja hal-
latszik, akkor biztosan jó termés várható.
A húsvéti ünnepkör évente változó dátumú je-
les napjairól, az ezekhez fűződő Marcali környéki 
hagyományokról a Marcali Napló tavalyi számá-
ban olvashatnak bővebb összefoglalót, amely az 
alábbi elérhetőségen található: http://marcali.hu/
naplo_archiv/2016_02_naplo.pdf (7. oldal)

Vidák Tünde néprajzkutató
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A Váradi család a közelmúltban történt 
sajnálatos tűzeset kapcsán szinte minde-
nét elveszítette. Anyagi támogatásukat az 

alábbi bankszámlaszámra utalhatják:

Váradi Gábor és Váradiné Császár Anita

10402946-86766674-82741008
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Kulturális Központ Programajánlók

Már a tavalyi évben is nagyszerű kulturális 
programokkal rukkolt elő a Kéthely határában 
található Kristinus Borbirtok. Idén pedig megál-
lapodás jött létre a Kultkikötővel, egész évben 
jobbnál jobb rendezvényekkel várják a marcali 
érdeklődőket is. Tavasszal vendégük lesz Gre-
csó Krisztián és Müller Péter írók, Jordán Tamás 
színész és színházigazgató. Nyáron pedig ismét 
lesz koncertsorozat. Simon Kornéllal, a borbirtok 
munkatársával beszélgettem.

- Bor és kultúra jól megférnek egymással? 
Mi visz rá egy borászatot, szállodát arra, hogy 
ilyen nívós programsorozatot állítson össze 
nagyon közönségbarát belépő árakon?

- Már Bogdan Kristinus Úr abban gondolkodott, 
hogy nem csak borászatot, hanem szórakoztató 
komplexumot kíván létrehozni. Külföldön ez már 
bevett dolog, akár a semmi közepén is. Igazá-
ból ezt az ösvényt tapossuk most ki. Tavaly már 
elkezdődött valami, igenis jönnek az emberek, 
visszajárnak, keresik a kulturális programokat. 
Már 70-80 kilóméteres körzetből vannak állandó 
látogatóink. Az új ügyvezetőnk Florian Zaruba, 
igazából ekkortól kezd az egész koncepció fe-
lívelni. Komplex szolgáltatást kívánunk nyújtani: 
étterem, szálloda, értékes programok.

- Komplex csapat dolgozik a programok ösz-
szeállításán, illetve mi alapján választják ki a 
fellépőket?

- Tavalyig egyedül én raktam össze a progra-
mokat. Most már sokkal szabadabb kezet ka-
pok, mint az előző években a meghívottak s a 
jegyárak tekintetében is.  Most is hozzám tartozik 
mindez, van egy asszisztensem, aki besegít. S 

partnerségi megállapodást sikerült kötnünk a 
Kultkikötővel. Előző évben borainkkal már meg-
jelentünk Balatonföldváron a rendezvényeiken.  
Tovább erősítve az együttműködést, mindket-
ten egész éves eseményekben gondolkodtunk. 
Nem akartak ők sem csak a nyárra koncentrálni. 
S nálunk  van minderre lehetőség. Direkt a téli, 
tavaszi és őszi időszakban beszélgetős irodalmi 
és színházi műsorokban gondolkodtunk, ami 
után lehetőség van vacsorázni is. Az étterem is 
profi berendezésekkel s személyzettel működik. 
S itt is többféle ajánlattal várjuk a vendégeket. 
Nyáron pedig a szabadtéri színpadon koncertek, 
fesztiválok lesznek.
A fő koncepciónk az, hogy bensőséges, csalá-
dias beszélgetéseket rendezzünk a művészek-
kel, akár az étteremben. A fellépők is nagyon 
jól érzik itt magukat. Profi környezet biztosítja 
az élményt. Nagy izgalommal várjuk, sikerünk 

lesz-e. Mindenképpen jó dolog, hogy ilyen minő-
ségű rendezvényeket tudunk idehozni s bízunk 
benne, hogy ideszoknak az emberek, hisz a je-
gyek ára is megfizethető. Célunk, aki eljön ide, 
kicsit másnak érezze magát a program végére. 
Többen mondták már, korábban féltek bejönni 
hozzánk, úgy gondolva, csak a tehetősebbek 
pénztárcájához van szabva a kínálat s kelleme-
sen csalódtak.

- Rendszeresen tartanak filmvetítéseket, 
többnyire szerzői alkotások vannak műsoron. 
Tervezik-e, hogy egybekapcsolják közön- 
ségtalálkozóval? 

- Sokat gondolkodtunk ezen is. Valóban már 
szinte művészmozinak tekinthetjük. Még az ele-
jén vagyunk, tervben van. Akár már az idén is 
lehet ilyen program.

Horváthné Csoszó Gyöngyi

Bor és kultúra Kéthelyen
Már kora délután nagy volt a nyüzsgés a hetedik 
alkalommal megrendezésre kerülő fesztiválon. 
A színpadon már egymást követték a fellépők: 
Csokis Tibi, Simple Acustic,   Balance Band, 
Sramli Kings s az este sztárjai, Mc Hawer és a 
Tekknő.
Még a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium vég-
zősei is „spontán” előadtak egy „flashmob”pro-
dukciót. Idén a Magyar Hölgyek Gasztronómiai 
és Borrend három tagja zsűrizte a tizennégy 
csapat forralt borát. Az első helyezést a Boronkai 
Öregek Csapata nyerte. Kérdésemre elmondták, 
hogy nagyon örülnek neki, hisz minden alkalom-
mal elindultak eddig a versenyen s most sikerült! 
Titkuk az, hogy kevés cukrot használnak azért, 
hogy inkább a bor zamata jöjjön elő. Sárga mus-
kotállyal dolgoztak, ami a badacsonyi hegyen 
termett. Oda is járnak a borfesztiválra, már ott is 
végeztek az élen. A csapatot a Pápai család al-
kotta. Nagy örömömre saját utcám (Gólya utca) 
csapatát is felfedeztem az indulók között. Amikor 
beszélgettem velük, még nem tudtuk, hogy ők 
lesznek a másodikak. Ők is itt voltak minden al-
kalommal állandó csapattal: Béres család, Fehér 
Andrásék. A részvétel a fontos számukra s az, 
hogy az idelátogatók jól érezzék magukat. Idén 
mandulás ízjelleget adtak a boruknak. Jól tették!
Harmadik helyen végzett a Mester Team.
A vendégeket kérdezve úgy nyilatkoztak, azért 
szeretik a rendezvényt, mert kimozdítja őket a 
hétköznapokból, finomak a borok. Jó találkozni 
a barátokkal, ismerősökkel.

Horváthné Csoszó Gyöngyi

Borforraló Fesztivál

Március 31-től folyamatosan látogatható kiállítások: 
- „Marcali 40” címmel a Marcalihoz kötődő művészek képző- és iparművé-
szeti alkotásai a Kortárs Galériában. A tárlat június 12-ig látogatható. 
- „Tavaszi öltögető” címmel Babainé Mikó Beáta és Horváth Györgyike 
textilmunkái az Amatőr Alkotók kiállítóterében. A textilmunkák megtekint-
hetők április 30-ig.
Április 01. (szombat) – Tavaszünnep – Marcali Napok programsorozat:
14:00-18:00 – Varrogatók – Tavaszváró Kreatív Alkotóműhely. Fókusz-
ban a varrás – Babainé Mikó Beátával. Helyszín: Kulturális Korzó, informa-
tika terem. Belépő: 1000 Ft.

15:00-17:00 – Nagy Korzó-csata 3. Civil szervezetek és művészeti együt-
tesek csatája. Helyszín: Kulturális Korzó. A nevezés és részvétel ingyenes. 
17:00 – Biró Zoltán: A szitári ezüst – könyvbemutató. 
Helyszín: Kulturális Korzó, moziterem. A belépés ingyenes.
Április 5. (szerda) 13:30 – A dzsungel könyve. Gyermekszínházi bérle-
tes előadás iskolásoknak – musical az Imre Sándor Szeretetszínház sze-
replésével. Jegyár: 700,- Ft. Helyszín: Művelődési Ház.
Április 6. (csütörtök) 10:00 és 13:30 – A dzsungel könyve. Gyermekszín-
házi bérletes előadások óvodásoknak és iskolásoknak – musical az Imre 
Sándor Szeretetszínház közreműködésével. Jegyár: 700,- Ft. 
Helyszín: Művelődési Ház.
Április 13. (csütörtök) 15:00-18:00 – Húsvéti tojáskeresés – kalandos 
játszóház mozizással egybekötve. Belépő: 300 Ft. Helyszín: Kulturális 
Korzó, aula és moziterem.
Április 20. (csütörtök) 17:00 – Miért beteg az ember? Kis Markos Imre 
öngyógyító oktató előadása. Belépő: 500 Ft. 
Helyszín: Kulturális Korzó, moziterem.
Április 22. (szombat) 8:00-12:00 – Garázsvásár a Civil Szervezetek Há-
zában. Érdeklődni és jelentkezni a Kulturális Korzóban lehet.
Április 28. (péntek) 19:00 – Dumaszínház: Borsodi homályos – Ara-
nyosi Péter önálló estje. Jegyek elővételben a Kulturális Korzóban váltha-
tók, valamint online és a helyszínen is megvásárolhatók. Belépő: 2700 Ft. 
Helyszín: Művelődési Ház.
Május 1. (hétfő) 10:00-18:00 – Retro Majális a Piac téren.

Programajánló - április
A Gyenesdiáson élő öngyógyító oktató, Kis 
Markos Imre a címben szereplő kérdésre ad 
választ mindazon érdeklődőknek, akik tuda-
tosan szeretnék jobbá tenni egészségüket.
A természetgyógyászat erejét és sikerét hosz-
szú évekkel ezelőtt megtapasztaló fiatalember 
kezdetben csak önmagának, édesanyjának és 
családtagjainak segített. Majd az elmúlt 15 év 
alatt elvégezte az agykontroll, a reiki, a kinezio-
lógia, az új medicina, a gyógyító meditáció és a 
vízprogramozás tanfolyamokat. Ezen tudásából, 
tapasztalatából született meg öngyógyító medi-
tációs tanfolyama, amit 4 éve oktat. Ugyanakkor 
szívesen tart előadásokat is, hogy a gyógyító 
meditáció, energiagyógyászat és vízprogramo-
zás eredményességét másokkal is megossza. 
Előszeretettel beszél, többek között, a víz rejtett 
bölcsességéről és a gyógyulást eredményező 
(ön)dicséret, hit, nevetés és az örömszerzés fon-
tosságáról. Az április 20-án 17 órakor kezdődő 
előadásra a belépő 500 Ft.  Kulturális Központ

Miért beteg az ember?Marcali Dumaszínház Aranyosival
Április 28-án este 19 órától Aranyosi Péter 
humorista önálló estjén szórakozhatnak 
a Dumaszínház rajongók a Művelődési 
Házban. A Borsodi homályos című előadás 
főhőse egy tankmániás légpuska-tulajdonos, 
aki volt már akasztott ember is, persze csak 
viccből. Elszánt Diósgyőr-szurkoló, a Rádió-
kabaré munkatársa, a Wekerle-telep egyetlen 
rúdtánc-idomárja. Borostás tanárember, noha 
csak hallgatóként látott katedrát. Komolytalan 
családapa, akit a számítógépes stratégiai já-
tékok és a stand-up fellépések olykor napokra 
is elszólítanak a gyermekei mellől. Vele van az 
erő, de érzi, nem jelent jót halottas kocsival ér-
kezni az APEH-be. Az ember, aki bosszút forral 
a saját édesanyja ellen. Az új estje – ahogy a 
címe is sugallja – inkább a „Provinciákról” ér-
kezett „Borsodiember” története, ahol inkább a 
barátok és cimborák sztorijai fognak dominálni. 
Homályosan, hiszen az alkohol és társai átfoly-
ják a történeteket! Visszatérnek a színpadra a 

régi jó „Miskolci arcok”: Ferkóék, Sityuék és 
természetesen Béla, akinek a kedvenc söre a 
rekeszes! Az előadás időtartama kb. 90 perc, 
szünettel. Belépőjegy: 2700,- Ft. Jegyek elővé-
telben kaphatók a Kulturális Korzóban és on-
line a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon, illetve az 
előadás helyszínén. További részletek elérhe-
tők a Kulturális Központ honlapján és facebook 
oldalán, valamint a 85/510-448-as telefonszá-
mon.  Kulturális KözpontA műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Marcali Városi Kulturális Központ



marcali kórház 2017. Általános iskolák

Február 17-én rendezték a Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny me-
gyei fordulóját, ahol a Somogy megyei helyszínek közt szerepelt a Marcali 
Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola is. A megyében 
közel 1500 diák jelentkezett a megmérettetésre, közülük 173-an a Noszlo-
py iskolában kapták meg feladatlapjaikat. 
A megyei eredményhirdetésre március 11-én került sor a kaposvári Polgár-
mesteri Hivatal dísztermében, ahova az egyes évfolyamok első tíz helye-
zést elért versenyzőit, illetve a győztes csapatokat és felkészítő tanáraikat 
hívták meg. 
Az általános iskolai korosztályból két marcali diák vehetett ezen részt, 
mindketten a Noszlopy iskola tanulói. Bohár Marcell - akit Tamás Henrietta 
tanítónő készített fel a versenyre - a harmadikosok közt megyei 7., Király 
János a hatodikosok mezőnyében megyei 6. helyezést ért el, egyben ő lett 
a Noszlopy iskola legeredményesebb versenyzője is, amiért a szervezőktől 
külön könyvjutalmat kapott. Felkészítő tanára Kissné Ható Beatrix, tanára 
pedig Fülöp Beáta. Zajcsukné Páhi Katalin

Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny a Noszlopyban
2016. nov. 24- én hivatalosan is Szaplonczay 
Manó nevét vette föl  városunk  kórháza . Az 
ünnepélyes névadón Német Lajos, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója 
elmondta, hogy a  Szaplonczay Manó Kórház-
ban a 15 ágyas belgyógyászati és 10 ágyas 
sebészeti aktív osztály mellett a továbbra 
is működő sürgősségi osztály garantálja 
majd a biztonságos betegellátást. A járóbe-
teg-szakellátás megerősítését is megígérte. 

Már akkor elhatároztuk, hogy néhány hónap 
múlva visszatérünk a témára, hogy lássuk, ez-
úttal megvalósultak- e az akkori ígéretek. A hi-
vatalos álláspont helyett ezúttal az informális 
csatornákat használtuk tájékozódásra. A Kaposi 
Mór Oktató Kórház internetes oldalán megjelent 
járóbeteg- ellátás – rendelési idők című táblá-
zatot vetettük össze a valósággal, a helyszínen 
tájékozódtunk azok valóságtartalma, és a vára-
kozási idők vonatkozásában. 

A februári lapszámunkban közérdekű informá-
cióként közzétettük a fent említett táblázatot, 
erre nagyon sok visszajelzést kaptunk Önöktől, 
ami szerint nem egészen a leírtak szerint alakul-
nak a rendelési idők, s továbbra is nagyon hosz-
szú a várólista egyes szakrendelések esetében. 

De kezdjük a pozitív tapasztalatokkal:
-  A beígért belgyógyászati és sebészeti  osztály  
újra működik, a dolgozók elmondása szerint 100-
120%-os kihasználtsággal, létjogosultságát így 
senki nem kérdőjelezheti meg. 
- A járóbeteg ellátás terén is tapasztalható némi 
pozitív elmozdulás: újra van neurológiai szakren-

delés, ezért már nem kell Kaposvárra utazni. 
- Az időpont kérés pl. a labor esetében úgy tűnik 
működik, bár a beutalástól számítva 10 napra 
kaptam időpontot, viszont megszűnt a tumultus, 
nagyjából fél óra a várakozási idő. Ismerősöm-
mel azért előfordult, hogy kiszólt a szakdolgozó, 
türelmet kér, elfogyott a tű!!!!

A vizsgálatok jó részét Kaposváron végzik, 
ezért az eredményre újabb 2-3 napot várni kell. 
Jó esetben tehát  szűk két hét egy egyszerű 
vérvizsgálat. Gondolom, sürgős esetben más az 
eljárás, de a most lezajlott influenza szezonban 
sem volt mindegy, hogy egy-egy szövődmény 
mikorra derül ki. 

Ami valóban pozitív, a dolgozók elmondása 
szerint is változott a központi kórház hozzáállá-
sa. Sokkal gyorsabban reagálnak a panaszokra, 
igyekeznek azokat orvosolni. Példaként a szív- 
ultrahang gép meghibásodását említeném. Szin-
tén egyik olvasónk jelezte, hogy bár időpontja 
volt, nem tudták elvégezni a vizsgálatot, mert a 
gép  február 22-én elromlott. Kaposvárról a jel-
zés után azonnal küldtek szakembert, aki  sajnos 
nem tudta megjavítani, mert a tápegység cserére 
szorul. Mint kiderült, a javítás költsége megha-
ladja az egymillió forintot, így azt engedélyeztet-
ni kell, a bürokrácia malmai lassan őrölnek, mint 
tudjuk, de azért bízunk a pozitív végkifejletben. 

Összességében azt látjuk, hogy a szakrendelé-
sek nagyjából megfelelnek a táblázatban foglal-
taknak, bár az is igaz, hogy pl.  a sebészeti szak-
rendelést gyakran megszakítja egy-egy műtét, 
mivel ugyanaz az orvos látja el mindkét teendőt. 

Továbbra is nagyon sok, 5-6 hónap a várakozási 
idő a szemészeten, (ami azért egy cukorbeteg 
esetében elég durva! - szintén olvasói tapaszta-
lat.) legalább 3 hónap az urológián, stb. 

Tisztán látszik, hogy azoknál  a szakrendelé-
seknél  a leghosszabb a várakozási idő, ame-
lyekből a legkevesebb  a heti rendelési idő. 

Ha az időjárási viszonyok és az influenza 
számlájára írjuk, hogy bizony január-február hó-
napban több alkalommal nem ért ide a szakorvos  
a rendelésre, akkor is újra és újra szembesülünk 
az egyre nagyobb problémát jelentő orvoshiány-
nyal. 

Mindnyájan tapasztaljuk, hogy orvosaink egy 
része jóval túl van a nyugdíjkorhatáron, több-
sége pedig közelít ahhoz. Félő, hogy egy-két 
éven belül még az eddiginél is nagyobb ellátási 
nehézségeket tapasztalunk majd. És ez esetben 
ez már nem a telephely és központi kórház vitája 
lesz…

Ez már nem csak a kis vidéki  kórházak prob-
lémája, hisz látjuk, halljuk, hogy sehol sincs 
elegendő orvos és szakszemélyzet. A fiatalok 
külföldre mennek, a középkorú tapasztalt szak-
embereket beszippantják a fizetős magánkli-
nikák, így esélyünk sem marad a tisztességes 
egészségügyi  ellátásra…

Végezetül, ún. közérzet javító intézkedésként 
szívesen vennénk mi Marcaliak, ha végre négy 
hónap után a Kaposi Mór Oktató Kórház hon-
lapján is sikerülne megjelentetni  kórházunk, a  
Szaplonczay Manó Kórház hivatalos elnevezé-
sét. Bőszné Kiss Katalin

Kórházi jelentés

A hagyományos iskolai sítáborunkra február 
20-23 között került sor az ausztriai Weinebene 
sípályán. Összesen 31 fővel - köztük noszlopys 
és most már szép számú mikszáthos tanu-
lókkal-, valamint szülőkkel közösen utaztunk 
el megtanulni és élvezni a síelés örömeit. A 
kezdőket Magyar Viktor, a haladókat Wein-

hardt Norbert oktatta. A kis csapat minden 
nap zárásig kihasználta a lehetőséget, hogy a 
sípályán lehet. Esténként sem maradtak érde-
kes program nélkül a tábor lakói. Kártyajátékok, 
társasjátékok, vetélkedők várták a gyerekeket, 
melyekben ügyességi és szellemi feladatokkal 
kellett megbirkózni a résztvevőknek. A tábor 

nagyon jó hangulatban és eredményesen telt, 
mivel kitűzött célunkat - a síelés alapjainak el-
sajátítását - mind a 14 kezdő elérte. A gyerekek 
nevében köszönet és elismerés jár a szülőknek, 
akik lehetővé tették a táborban való részvételü-
ket. Jövőre találkozunk!

Sítáborban jártak a marcali általános iskolások

Polgármester: Dr. Sütő László
Titkárság: Terjék Lászlóné
Telefon: 85 - 501 080 • E-mail: polghiv@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00 - 11.30 között

Alpolgármester: Bereczk Balázs
Tel: 85 - 501 046 • E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00 - 11.30 között
Alpolgármester: Kis-Dörnyei László
E-mail: polghiv@marcali.hu

Tisztségviselők fogadóórái
Címzetes Főjegyző: Bödőné dr. Molnár Irén
Titkárság: Péter Jánosné, 
Telefon: 85 - 501 001
E-mail: jegyzo@marcali.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8.00 - 11.30 között

Aljegyző: Pápainé dr. Káplár Orsolya
Telefon: 85 - 501 044; E-mail: kaplar.orsolya@marcali.hu
Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15, Kedd: nincs ügyfélfogadás, Szerda: 7.45 - 11.30, 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.50

Március bővelkedett a jeles napokban, ezért 
több, összesen öt óvodai csoport is ellátogatott 
hozzánk, hogy könyvtári foglalkozás keretei 
között bővítsék ismereteiket. Megemlékeztünk 
a nemzeti ünnepünkről, és a víz világnapjáról 
(március 22.) is. Minden alkalommal lelkesen 
érkeztek a kicsik, majd a filmek, filmrészletek, és 
a kisebb feladatok valamint a könyvek nézegeté-
se után pozitív élményekkel távoztak. Könyvtári 
foglalkozásra továbbra is lehetőség van tetszőle-
ges témában, azonban minden esetben előzetes 
egyeztetés szükséges.
A tavasz előrehaladtával igyekszünk további szí-
nes programokat kínálni. Április 13-án 9-től 12 
óráig lesz a Húsvéti játszóház, ahol különböző 
kreatív technikákkal, színes, vidám díszeket, 
apróbb ajándékokat lehet készíteni. Május 4-én 
kerül megrendezésre a tavaszi Bringás reggeli, 
ahol a hagyományokhoz híven reggel hat órától 
délig várunk minden biciklist egy kis reggelire 
meleg teára vagy kávéra. Minden programun-
kon ingyenes a részvétel. Sok szeretettel várunk 
mindenkit! Városi Könyvtár

könyvtári programok

Már maga a cím sokat sejtet Lackfi János 
és Vörös Iván új könyvéről. Előző közös 
munkájuk, az Apám kakasa című könyv 
régi, népszerű versek átiratát tartalmazta. 
A mostani kötet - nem nehéz kitalálni - hogy 
a mindenki által ismert és kedvelt, dúdolt 
slágerek újraszövegezése. 
A dallam és a ritmus megmaradt, de az 
újraértelmezett szöveg egy egészen más 
élményt nyújt a jól ismert dalokhoz. A kötet-
ben összesen ötvenkét dal átirata található, 
külön mindkét költő felfogásában.

Városi Könyvtár

könyvajánló - városi könyvtár
Felnőtteknek
Lackfi János
Csavard fel a szőnyeget



Interjú múzeumi ajánló

Huszonöt évvel ezelőtt, 1992-ben írta alá Mar-
cali első szabadon választott képviselő-testü-
lete a testvérvárosi szerződést a németorszá-
gi Künzelsau városával.

Auguszt Bálint, a Polgármesteri Hivatal nyugal-
mazott főtanácsosa az első tapogatózó lépé-
seknél már jelen volt, a későbbiekben pedig a 
kapcsolatépítés főszereplőjévé vált: gondozta, 
koordinálta, mélyítette az együttműködést. Mint-
egy két évtizednyi munkájának oroszlánrésze 

van abban, hogy ez a szerződés olyan sokrétű, 
gazdag tartalommal telt meg, hogy huszonöt év 
után is életképes. A jubileum apropóján vele be-
szélgettünk.
- Hogyan kezdődött?
- Egy telefonhívással. A 90-es évek elején még 
nagyon kevesen beszéltek nyugati nyelveket, 
így aztán amikor egy német nyelvű hívás érke-
zett a városházára, mint a nyelvet értő, éppen 
kéznél lévő dolgozót, engem hívtak tolmácsolni. 
Karl Wunderlich künzelsaui képviselő telefonált: 
Érdeklődött, hogy lenne-e kedve Marcalinak 
kapcsolatfelvételhez. Városunk vezetői láttak 
fantáziát a dologban, és meghívták egy tájéko-
zódó látogatásra a német város vezetőit. Alig egy 
hónap múltán a marcali küldöttség is útra kelt, a 
tárgyalások gyorsak, alaposak, lényegre törőek, 
így aztán ősszel már mindkét képviselő-testület 
alá is írja a szerződést - az ötlettől a megvalósu-
lásig alig egy fél év telt el.

- Mi kellett ahhoz, hogy mindez létrejöhessen, 
ráadásul ilyen gyorsan? Egyáltalán miért jut 
eszébe Baden-Württemberg egyik legszebb, 
virágzó kisvárosának, hogy kapcsolatot ke-
ressen velünk?
- A rendszerváltozás körüli években Magyaror-
szág megbecsültsége, nemzetközi tekintélye 
elég nagy volt, különösen Németország értékelte 

nagyra hazánknak a szögesdrót lebontásában, 
a menekülő kelet-németek befogadásában és 
nyugatra engedésében betöltött szerepét. Ezzel 
párhuzamosan a hivatalos európai szervezetek-
ben is feltámadt az igény arra, hogy az egymás-
tól évtizedekig elzárt népek közeledhessenek 
egymáshoz - nemcsak a kormányok, hanem az 
állampolgárok szintjén is, és ezt anyagilag is tá-
mogatták. Egy bizalommal teli, segítő szándék-
kal átitatott, lehet talán mondani: szeretetteljes 
légkör uralkodott a kontinensen.

- A kedvező történelmi helyzet kiaknázása 
azonban mégiscsak az embereken múlik...
- Ez így igaz. És akkor mindjárt egy adalék is 
ehhez: A II. világháborút követő, népességcseré-
nek nevezett bosszúhadjárat részeként Magyar-
országról elüldözött, földönfutóvá lett svábok egy 
részét akkoriban Künzelsauban telepítették le. 
És amikor csaknem fél évszázad elteltével meg-
nyíltak a határok, akkor ezek az emberek nem 
bosszúért lihegtek, nem revansot 
akartak venni, hanem az egyko-
ri erős kötődés emléke támadt fel 
bennük - magyar „gyökereik” felidé-
zésével fáradhatatlanul bábáskod-
tak a magyar-német kapcsolatok 
újraépítésénél. Német részről az 
együttműködés „motorjának” tekint-
hető Stefan Schmidt úr, a CDU járá-
si-városi elnöke például Budaörsről 
kitelepített egykori honfitársunk volt. 
Nem felejtett el magyarul... 
De talán nem tűnik szerénytelen-
ségnek, ha azt mondom, marcali 
részről is megfelelőek voltak a sze-
mélyi feltételek, és a hozzáállás is 
az volt. Német partnereink nemcsak 
fogadókészséget tapasztalhattak, 
hanem kulturált megközelítést is: 
Nem a szegény rokon alamizsnáért 

kinyújtott keze kapaszkodott beléjük, hanem a 
kölcsönös előnyök kiaknázására törekedtünk.
Az is hamar világossá vált, hogy a két polgár-
mester hasonlóan gondolkodik, könnyen szót ért 
egymással - ez nyilván nagyot lendített a dolgok 
folyásán. Nem tudom, mennyire közismert, hogy 
Künzelsau három jól szituált, szép magyar kisvá-
rost keresett meg kapcsolatfelvételi szándékkal, 
és a háromból végül Marcali lett a befutó.

- Mindez valóban elég az induláshoz, de mi a 
magyarázata annak, hogy a kapcsolat ma is 
él? Annyi minden elindult akkoriban, de aztán 
többnyire - ahogy az már lenni szokott - lel-
ohadt a kezdeti lelkesedés vagy egyszerűen 
formálissá vált az egész. Ezzel szemben ez a 
kapcsolat huszonöt év múltán is változatlan 
súlyú tartalommal él.
- Azt gondolom, hogy egyfelől a már említett 
kölcsönösség, másfelől pedig a széleskörű 
beágyazottság. A 90-es évek elején például a 
szocialista gazdaság hirtelen összeomlása Mar-
caliban is súlyos problémákat okozott. Egymás 
után szűntek meg az ipari üzemek, sok ember 
egzisztenciája került veszélybe. A város számá-
ra létkérdés volt, hogy tudjon újakat telepíteni a 
régiek helyébe, hogy ne váljanak tömegek egyik 
napról a másikra munkanélkülivé. Német rész-
ről viszont érzékelhetővé vált a magyarországi 
termelési költségek számukra kedvező volta. 
Volt benne munka bőven, az igaz, de alig egy 
évvel a testvérvárosi szerződés aláírása után, 
1993 őszén már sor kerülhetett a künzelsaui 
székhelyű Mustang cég 600 fő foglalkoztatásá-
ra tervezett üzemének alapkőletételére, Boross 
Péter akkori belügyminiszter jelenlétében - igaz, 
az üzem más formában jött létre, de létrejött. A 
rákövetkező év karácsonya előtt pedig mega-
lapíthatják Marcaliban a Ziehl-Abegg motor- és 

ventillátorgyártó Kft.-t. Ez utóbbi jelenleg mintegy 
750 főt foglalkoztat, sőt, a szakmunkásképzésbe 
is bekapcsolódott.
De német partnereink nagyra értékelték azt is, 
hogy városunkban milyen magas színvonalú né-
met nyelvoktatás folyik, hogy a diákok - minde-
nek előtt Jandrics Róbert személyének köszön-
hetően - mennyire ismerik és szeretik a német 
kultúrát.
Tapasztalatcserére, egymás alaposabb megis-
merésére egyre-másra szerveződtek az intéz-
ményesített kapcsolatok az iskolák - zeneiskola, 
gimnázium, szakmunkásképző -, a tűzoltóság, 
rendőrség, a különböző művészeti csoportok, 
az egyesületek között, a kertbarátoktól a foltvar-
rókon át az öregfiúk focicsapatáig: a felsorolás 
korántsem teljes.
Ha valaki csak ebbe belegondol, ez már több 
ezer embert érint.
A hivatalosan elindított vagy gyámolított együtt-
működések „melléktermékeként” e mellett jó né-
hány magánbarátság is kialakult családok vagy 
kollégák között. Ezek ma már városi közreműkö-
dés nélkül is, spontán működnek.

- Tárgyi, anyagi segítség is érkezett hozzánk, 
nem is kevés. Ebben mi a kölcsönösség?
- Igen, érkezett, nem is lehetne mindent felso-
rolni, az óvodai játékoktól a tűzoltóautóig, de a 
gimnáziumban például német nyelvi könyvtárat 
szereltek fel. Vagy ott van a nyári nyelvi kurzus: 
huszonöt éven át húsz-húsz diákot két hétig 
vendégül látni künzelsaui családoknál és iskolai 
rendszerben tanítani is, teljesen ingyen; könnyen 
belátható, hogy ennek bizony nem akármilyen 
vonzata van. De vajon megtörténhetett volna-e 

mindez, ha német partnereink nem érezték volna 
jól magukat velünk? Ha nem kaptak volna kellő 
figyelmet, nem érezhették volna az igazi, őszinte 
magyaros vendégszeretetet? Ezekről azonban 
nem volna elegáns pont nekünk beszélni...
De tények bizonyítják, hogy ez a kapcsolat tény-
leg működik, és mindenekelőtt attól, hogy ez nem 
néhány tisztségviselő ide-oda utazgatásából áll, 
hanem - ahogy az eredeti európai célkitűzés 
szólt - tényleg a polgárok egymásra találását je-
lenti. Több száz vagy ezer ember programjainak 
koordinálása azonban úgy, hogy az élménysze-
rű, személyre szabott, unalmas ismétlődésektől 
mentes legyen, az azért nem kis feladat. Ahhoz, 
hogy minden gördülékeny, elegánsan könnyed 
legyen, komoly háttérmunka kell.
Egyet biztosan állíthatok: Marcali részéről a 
gyerekektől a vezetőkig, a hivatalos delegációk 
tagjaitól a magánemberekig, szinte mindenki 

mélyen átélte annak a felelősségét, hogy egy 
ilyen kapcsolatban nemcsak önmagát, hanem a 
városát és a hazáját képviseli.
Arról is meg vagyok győződve, hogy nagyon sok 
marcali ember juthatott felejthetetlen élmények-
hez, élt át kellemes napokat a testvérvárosi kap-
csolat jóvoltából. Ha ennyi év után visszagon-
dolok a kezdetekre, jóleső érzés azt mondani: 
megérte.

Auguszt Bálint évek óta nyugdíjas már, de 
Künzelsauban ma sem igen lehet olyan, a prog-
ramokban valaha is részt vett emberrel talál-
kozni, aki nem említené a nevét, ne gondolna 
rá megbecsüléssel, szeretettel. Bízunk benne, 
hogy a következő huszonöt év is sikeres lesz - 
ezt az ő áldozatos munkája is megalapozta.

O.I.

huszonöt évvel ezelőtt...

Tavaly az Országgyűlés a 2017-es esztendőt Arany János-em-
lékévvé nyilvánította a költő születésének 200. évfordulója 
alkalmából. Ehhez az országos eseménysorozathoz, egyben 
a költészet napjához kapcsolódva a Marcali Múzeum és a Ber-
zsenyi Dániel Városi Könyvtár április 6-án „…MINDANNYIUNK 
ATYJA”- ARANY JÁNOS TANÁR ÚR címmel, irodalmi esttel vár-
ja vendégeit.

Az előadóművészt, Sudár Annamáriát 2016-ban, a Weöres Sán-
dor műveiből válogatott nagy sikerű műsorával már láthattuk váro-
sunkban. Ez évben olyan önálló esttel áll a közönség elé, amelyben 
a költő életművének kiemelkedő költeményei, balladái mellett Pe-
tőfivel folytatott levelezéséből is részletek hangzanak el. A páratlan 
alkotót, Arany Jánost nem csak saját művei tükrében, hanem a ma-
gyar irodalmi örökség jelentős letéteményeseinek – pl. Babits Mi-
hály, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Eszterházy Péter – méltató 
szövegei, versei által is felidézhetik az érdeklődők. Az összeállítás 
iránt komoly igény mutatkozik hazánkban, hiszen a költészet napja 
alkalmából további nyolc helyszínen is bemutatásra kerül.

A program 2017. április 06-án, 17 órakor kezdődik a Kulturális 
Korzó konferenciatermében. A belépés díjtalan. Szeretettel várjuk 
vendégeinket!  

Marcali Múzeum

Arany János Emlékév – Ünnepi műsor irodalomkedvelők számára 



civil hírek interú

Biró Zoltán a Marcali Rendőrkapitányságon nyo-
mozó s mellette regényeket ír. Most jelenik meg 
negyedik kötete. Április 1-jén közönségtalálko-
zón is bemutatja új könyvét az érdeklődőknek 
a Kulturális Korzóban. Kötetei: Tihanyi fény, A 
hetedik holló, A kard nyomában
- A krimisorozat főhőse író s együtt nyomoz a 
rendőrséggel. Ismered, szereted ezt a televí-
ziós sorozatot?
- Ritkán nézek tv-t, de az elején néhány epizó-
dot láttam belőle, tetszett. Inkább sokat olvasok. 
Mindenevő vagyok, a klasszikusoktól 
kezdve a szórakoztató irodalomig.
- Eredetileg mi a végzettséged?
- Gépésztechnikus. Kényszerből vál-
tottam, hisz a rendszerváltás után 
megszűnt Magyarországon a gépipar. 
Elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, a 
nyomozás mindig is érdekelt, szeretem 
a hivatásom. Bűnügyi osztályvezető 
helyettesi munkát végzek.
- A munkatársak olvassák a regénye-
id?
- Igen, szeretik. Olvasóim fele egyéb-
ként rendőr, nemcsak Marcaliból, ha-
nem más kapitányságokról is kapok 
visszajelzéseket.
- Mióta írsz, honnét a késztetés?
- Igazából először zenéltem. Öreglakról szár-
mazom, ott volt egy zenekarom. Dalszövegeket 
írtam, előtte a középiskolában verseket. Öt évig 
voltunk együtt, közösség is volt számomra a 
banda. Aztán jött a családalapítás, új élethelyze-
tek, abbamaradt. Kezdett hiányozni egy idő után 
az alkotás, helyet követelt az életemben. S jött 
az írás, először hobbiból. A könyvkiadást egy 
véletlennek köszönhetem. Feltettem valamelyik 
amatőr írók honlapjára három fejezetet egyik 
munkámból és pár évvel később arra jelentke-
zett egy burgenlandi magyar kiadó. Velük igaz, 

nem valósult meg az együttműködés, de magam 
nekiálltam keresgélni s találtam kiadókra.
- Nehéz egyébként civilként könyvet megje-
lentetni?
- Igazából ma több lehetőség van. Csak idő s 
anyagi ráfordítás kérdése. 
- Műveid nem igazán csak krimik, ugyanakkor 
inkább misztikus, szimbólumokkal dolgozó, 
gyakran történelmi regények.
- Az első egy kalandregény volt, a második misz-
tikus, a harmadik krimi. Igazából adott hangula-

tomtól függ, hogy milyen történet kerekedik. A 
mostani új mű is kalandregény. Lépésről lépésre 
én magam is észlelem a változásokat írásmó-
domban. A „legerősebb” egyébként A kard nyo-
mában című könyv, ez kapta a legjobb kritikákat 
és a kiadóm szerint is itt léptem át hobbi íróból 
amatőrré. Én magam is éreztem, hogy ez egy 
komolyabb lépés volt.
- Mit tudhatunk az új regényről?
- A történelmi tény, amin alapul, az Mária király-
né menekülése Budáról. Amikor elvesztettük a 
mohácsi csatát, a királyné a Dunán Pozsonyon 

keresztül mentette a vagyonát. Nagy részük még 
ma is a Szlovák Nemzeti Múzeum gyűjteményét 
gyarapítja.  Egyes források szerint negyvenezer 
ezüst azonban nem került a hajóra, de a várban 
sem maradt. Hogy hova tűnt el, arra találtam 
ki történetet. Bemutattam egy fiatalembert, aki 
szállította s elrejtette a kincset. Ő Szitári Gergely, 
ezért a cím A szitári ezüst. Két idősíkban mozog 
egyébként a regény, a mában s 1526-ban. Be-
járom a fél országot a kincsvadászat során, az 
események szálai vezettek írás közben az uta-

mon. A karaktereim egyébként hús-vér 
emberek a maguk kis tökéletlensége-
ikkel. Szeretem, ha az olvasók maguk 
képzelik el szereplőimet, így adok meg 
információkat számukra.
- Végzel a felkészülés közben törté-
nelmi kutatásokat?
- Nagyon sokat, hisz hiteltelen nem le-
hetek. Elutazok a helyszínekre s van, 
amikor segítenek a rendőr kollégák is 
adatokkal, pl. a körmendiek A hetedik 
holló történetben. Vagy megkeresem 
adott korszak szakértőit a kérdéseim-
mel. Az alapötlettől a kész műig kb. 
másfél év telik el.
- Van-e már új ötlet?
- Már neki is láttam az új történetnek, 

egy krimit írok. Visszahozom az előző könyvek 
szereplőit.
- A család mit szól ahhoz, hogy könyveid je-
lennek meg?
- Nagyon büszkék rám. A gyermekeim kérdez-
getnek róluk, sőt a kislányom már a segítségét is 
felajánlotta. Mindig mesélek nekik általam kitalált 
dolgokat, amelyeknek ők a szereplőik.
Sok sikert a közönségtalálkozóhoz!

Horváthné Csoszó Gyöngyi

A marcali Castle

2017. március 15-én, nemzeti ünnepünkön este 17 órától a Marcali 
és Környéke Hagyományőrző Ipartestületnél is emlékeztek az 1848-as 
forradalomra. 

Elsőként Szaka Zsolt, az egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket, 
majd pedig a tagság képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúját 
az udvari emlékműnél. A Himnusz eléneklése után a jelenlévők bevonultak 
az épületbe, ahol Kiss Kálmán történész bevezető gondolatai után kere-
kasztal beszélgetés kezdődött. Elsőként az Ipartestület legidősebb tagja 
ismertette a szabadságharc pénzeit, illetve beszélt az ezekkel kapcsolatos 
érdekességekről is. Majd más résztvevők is hozzászóltak, kiegészítették 
az elhangzottakat, illetőleg kérdéseket tettek fel az előadónak. A marcali 
éremgyűjtők ezután bemutatták a később – különféle alkalmakra, jubileu-
mokra – készült Kossuth-emlékérmeket, illetve kitüntetéseket is.

Az eredeti dokumentumok közül a jelenlévők megtekinthettek olyan rit-
kaságot is, mint pl. Csány László teljhatalmú biztos, illetőleg Tóth Ágoston 
(1812-1889) ezredes, besztercei hadi főparancsnok azon hirdetményét is, 
amely a lőfegyverek beszolgáltatásáról intézkedett. A tulajdonos tudomása 
szerint másik magyar nyelvű darab nem maradt fenn, csak egy német nyel-
vű verzió Pécsen. Ezen kívül a jelenlévők kézbe vehették a Debrecenben 
kiadott Közlöny egyik példányát is, amelyet 1849. február 9-én nyomtattak. 
De olyan később készült képeslapokat is, amelyek a szabadságharc témá-
ját (pl.: Kossuth Lajos emlékműve, a honvédség egyenruhái stb.) ábrázol-

ják. A jól sikerült rendezvényt vidám beszélgetés zárta. A szervezők végül 
megállapították, hogy érdemes tovább folytatni ezeket a kerekasztal be-
szélgetéseket a numizmatika és a helytörténet vonalán.          Kiss Kálmán

Fotó: Szaka Zsolt

Kerekasztal beszélgetés nemzeti ünnepünkön az Iparosházban

Ha május 1, akkor Retro Majális! A tavalyi év-
hez hasonlóan idén is a Piac téren egész napos 
programsorozattal várnak a szervezők kicsiket 
és nagyokat. Mindazok, akik szívesen töltik a 
munka ünnepét nosztalgikus, retro hangulatban, 
délelőtt 10 órától délután 18 óráig szórakozhat-
nak a folyamatos fellépőknek és a vidámparknak 
köszönhetően. A rendezvény teljes ideje alatt 
lehet ismét ringlisezni és bringóhintózni. A gyer-
mekek számára pedig – az ugrálóvár és körhinta 
mellett – mesekocsik és történeti játékok is szí-
nesítik a napot. Természetesen a színpadi pro-
dukciók sem maradhatnak ki a kínálatból. Több 
helyi művészeti együttes, illetve civil szervezet 
is műsort ad a vendégszereplők mellett. 10 órá-

tól a Balaton M&K Fúvószenekar és a Marcato 
Ütőegyüttes kezdi a színpadi programokat. 13 
órakor a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület adja 
elő műsorát, utánuk 14 órától a Baglas Néptánc 
Egyesület és a Noszlopy G. Ált. és A.M.I. nép-
tánc tanszak növendékei szerepelnek. 15 órai 
kezdettel Lufibohóc szórakoztatja a kicsiket, 
míg 16 órai kezdettel a Marcali Bajtársi Dalárda 
szerepel. A színes produkciókat Soltész Rezső 
sztárfellépése zárja. 
Ugyanakkor nem maradhatnak el a különböző 
árusok sem, akik – a teljesség igénye nélkül – 
ételt-italt, játékot, lufit, vattacukrot árulnak. 
Családoknak és barátoknak egyaránt felhőtlen 
szórakozást nyújthat idén is a Retro Majális! 

Retro Majális - programjánló

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei 
Egyesület Marcali Körzeti Csoport március 
3-án tartotta hagyományos nőnapi bálját a 
Gyermekélelmezési Központban. A közel 150 
fővel megjelent tagságot megtisztelte jelen-
létével Málovics Józsefné „Egerszegi Ala-
pítványuk” elnöke, Szabó István Csömend 
polgármestere és Hakli Zoltán Nikla alpolgár-
mestere.

Az ünnepi műsort a Marcali Hidas Frigyes 
Zeneiskola kezdő és végzős növendékei adták 
Lakatos Erika csellótanár vezetésével, akik múlt-
idéző korhű ruhákban rövid koncerttel kedves-
kedtek a csoportnak.

A hölgyeket Kutor Sándor, Csömendi Ősziró-
zsa Nyugdíjas Klub elnöke köszöntötte, majd 
a tagság soraiból Nemecz Zoltán és Salamon 
György szavalata követett s mindenkit virággal 
örvendeztettek meg.

Az est folytatásaként jelmezes felvonulás, ha-
gyományosan finom vacsora, és Tislér Istvánnak 
köszönhetően zene, tánc és jó hangulatú baráti 
beszélgetés következett. 

Salamon Györgyné - Körzeti csoportvezető

Nőnap a Mozgás-
korlátozottaknál

Kulturális Központ

Városunkban hagyományosan a Noszlo-
py-szobornál tartották március 15-én a városi 
ünnepséget. Huszti Gábor, a Somogy Megyei 
Közgyűlés alelnöke beszéde után a Marcali 
Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művé-

szeti Iskola diákjai adtak szívmelengető műsort. 
Az intézmények vezetői és a pártok képviselői 
koszorúkat helyeztek el, majd Tóth Ágoston 
szobránál folytatódott a megemlékezés. Itt a 
Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája énekelt.

Városi Ünnepség március 15-én

Március 10-én tartotta hagyományos nőna-
pi rendezvényét a Marcali Bajtársi Egyesület 
a Civil Szervezetek Házában. Szentes István 
elnök  rövid megnyitója után Bognár György 
köszöntötte a hölgyeket és emlékezett meg a 
régmúlt idők nőnapjairól. Ezután a Bajtársi Da-
lárda külön erre  az alkalomra készített színes 
dalcsokra következett, majd Bartsch Zoltán egy 

szép operett számot adott elő, melyet Tislér Ist-
ván kísért szintetizátorral, majd Balogh Miklós 
vidám előadását  hallgathattuk. 

A továbbiakban a finom vacsora elfogyasztása 
után baráti beszélgetések, zene,  tánc zárta a jó 
hangulatú estét. A nagysikerű műsort Niklán is 
megismételték frenetikus sikerrel. 

Kőrösi András 

Nőnap a Marcali Bajtársi Egyesületnél
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Kezdem a régivel. A farsang egy ősi hagyomány. Mindenki szeret 
jelmezbe bújni. A farsangi maszkabál azonban nemcsak egy szép 
gyermekkori emlék, kedvező hatása a személyiségfejlődésére meg-
kérdőjelezhetetlen. Ezen indíttatásból –és mert szórakozni mindenki 
szeret-, rendeztük meg február 24-én délután a Marcali Berzsenyi 
Dániel Gimnáziumban a már szinte feledésbe merült farsangi mulat-
ságot. 
Nagyon ötletes jelmezekbe öltöztek iskolánk legbevállalósabb tanulói 
és tanárai. Példaértékű, hogy a két végzős osztály sem riadt vissza 
attól, hogy más bőrébe bújjon, akár pantomim figuráról, akár az isko-
la tantestületének bemutatásáról legyen szó. Az igazi szórakozás a 
jelmezesek felvonulása után következett. A tanulókat a program egé-
sze alatt ingyenes teaház, darts, csocsó és biliárd várta. A jelmezbe 
öltözött diákok és tanáraik játékos farsangi vetélkedőn vehettek részt, 
majd következett a jelmezesek értékelése, a vetélkedő eredményhir-
detése, illetve a tombolasorsolás. Minden várakozásunkat felülmúló 
nyereményözön gyűlt össze a felajánlásokból. A szíves támogatóknak 
-listájuk a Marcali Portálon és a gimnázium honlapján olvasható- ez-
úton is hálásan köszönjük a segítséget. A gimnázium rendhagyó, de 
egyben hagyományteremtő farsangi rendezvényét diszkó zárta.
És most jöjjön a „valami új”. Meggyőződésem, hogy az iskola az élet-
re nevel, függetlenül iskolatípustól, életkortól, tantárgytól. Ami igazán 
különlegessé teszi a diákéveket, az a lehetőség. Meg kell tanítani a 
gyermekeknek, a fiataloknak, hogy különlegesek, egyediek és meg-
ismételhetetlenek. Úgy gondolom, hogy a február 25-én a Borforraló 
Fesztiválon -illetve ennek főpróbájaként az iskolai farsangon- rende-
zett flashmobbal ezt bizonyították a gimnázium végzős diákjai. Meg-
telve bátorsággal, vidámsággal olyat tettek, amivel nemcsak mosolyt 
csaltak a város lakosainak szemébe, hanem elsők voltak valamiben! 
Ahogy Péter Erika versében olvasható: „A farsang faggyal érkezett, tánccal 
temettük a telet”, és mi valóban elűztük táncunkkal a hideget.
Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, amelyeket ezúton is köszönünk, 

és nemcsak azoktól, akik élőben láthatták, hanem azoktól is, akik a Mar-
cali Portálra vagy a gimnázium honlapjára feltöltött videót megtekintették. 
Üzenjük minden kedves marcali lakosnak, hogy ez nem az utolsó akciónk 
volt! Vigyázat, bárhol, bármikor megjelenhetünk! Gergye Petra

„Valami régi, valami új…”
Újév, új feladatok, így kezdődik minden janu-
ár. A legnagyobb „harc” a félévi bizonyítvány-
ba kerülő érdemjegyért folyik. Ki-ki a maga 
tudása, felkészültsége tükörképeként kapta 
kézhez az értesítőjét. 

De a munka mellett sok-sok ünnep is van, 
amelyre készültünk, készülünk. Minden végzős 
tanuló életének kiemelkedő eseménye a sza-
lagavató. Február 10-én a szívüket, lelküket is 
díszbe öltöztették a maturandusok. Közel 90 
végzősnek tűzték fel az osztályfőnökök a sza-
lagot, a versek, dalok az életről, az álmokról, a 
felnőttkor közeledéséről szóltak. A szülők és ta-
nulók legnagyobb meglepetésére olyan képeket 
is felvillantottunk, amelyek a napi életről, az is-
kolai hétköznapokról, a sokszor vidám, de hasz-
nos gyakorlatokról készültek. Csillogó szemmel 
nézték az összeállítást, amely révén néhány 
könnycsepp is végigcsordult az arcokon. Aztán 
jött a bécsi keringő. Félelem, izgalom, gyönyörű 
ruhák és felkészült táncosok, akik január eleje 
óta próbálták elsajátítani a lépéseket, a tartást, a 
kellemet. Igazi koronája lett az ünnepnek, bátran 
mondhatom.

Az ünnep után megindult újra a munka. A ta-
vasz a szakmai versenyek lebonyolításának 
ideje. A különböző szakmákban kiírt versenyek 
első fordulóira már sor került. A Mezőgazdasá-
gi SZKTV első fordulóján 3 tanuló képviselte 
iskolánkat: Horváth Csaba, Fritz Lajos, Mitscha 
Krisztián 11.D osztályos tanulók. Hármójuk közül 
Horváth Csaba bejutott a március 29-31. között 
Kenderesen megrendezésre kerülő országos 
döntőbe. Sok sikert, jó felkészülést kívánunk 
neki! A másik két versenyzőnk ugyan nem jutott 
tovább, de életre szóló élményt, tapasztalatot 
gyűjtött, gratulálunk nekik is. 

Tisztességgel, becsülettel készültek végzős 
technikusaink is az OSZTV-re, de most nem si-
került bejutni a döntőbe, viszont a megszerzett 
tudást senki sem veheti el tőlük. 

Március 24-én, pénteken kerül megrendezésre 
a sok éves hagyományra visszatekintő „Családi 
est”. Ahol a főszerep nem a munkáé, hanem a 
kikapcsolódásé, a vidámságé. Finom vacsora, 
zene mellett tölthetünk el néhány órát, elfelejtve 
a napi gondokat. A bál bevételéből iskolánk ta-
nulóit támogatjuk. Néhány napra rá iskolánk ad 
otthont a „Természetbarátok” Munkaközössége 
által szervezett termé-
szetismereti verseny 
döntőjének. A verseny-
kiírásnak megfelelően 
két forduló már lezá-
rult, az ország számos 
iskolája vesz részt, 
akik közül a legjobban 
teljesítő általános és 
középiskolák csapatai 
mérik össze tudásukat, 
ügyességüket márci-
us 29-én, a döntőn. A 
meghirdetett rajz- és 
fotópályázatra érkező 
munkákat május 3-tól 
23-ig lehet megtekinte-
ni a Marcali Korzóban. 
Március idusán, ahogy 
az ország, ünnepelünk 
mi is, az iskolai ünnep-
ségen méltón kívánunk 
megemlékezni azokról 
a hősökről, akik a sza-
badságért harcoltak, akik mártírhalált haltak, akik 
még ma is példaként állnak előttünk. A faliújság-
ról visszanéző képek, arcok, a Véssey kastély-
ban megtekinthető kiállítás, 1848-49 örökét idézi 
meg. 

József Attila születésnapja, a Költészet Napja, 
amelyet az idén közös versmondással szeret-
nénk megünnepelni. 

A szeles április, Szent György hava hozza az 

iskola által rendezett versenyek sorában a kö-
vetkezőt a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt 
2017. április 19-21-ig, amelyen idén az erdészeti 
szakmunkások vesznek részt. Az ország összes 
erdészeti szakmunkást képző intézménye képvi-
selteti magát a megmérettetésen. 

Most böjtmás havában, márciusban, az éledő 
természetet, a gyönyörű természeti környezetet, 

a kikeletet ünnepeljük. Kibújtak a hóvirágok, fel-
éledtek a madarak, megduzzadtak a rügyek, és 
illatfelhő vesz körül bennünket. Az iskola egész 
területén megindult az élet. Elindultak a mező-
gazdasági, az erdei munkák. A parkban levő bu-
xusok, fák és cserjék is felébredtek téli álmukból. 
Aki érezni akarja, ahogy a természet körülöleli, 
kérem, látogasson el hozzánk!

Kisgyura Brigitta

Télvégi, tavaszváró programok Szőcsényben

Utoljára a 80-as évek elején történt meg, hogy két egymás utáni év-
ben magyar filmalkotás hozta el az Oscar-díjat. S most újra sikerült! 
A Mindenki című film Deák Kristóf 2016-ban bemutatott, Oscar-dí-
jat kapott kisjátékfilmje, melyben a főszerepet Gáspárfalvi Dorka és 
Hais Dorottya játssza.
A történet elején megismerhetjük Zsófit, akiről már a film első per-
cében megtudjuk, mindene az éneklés.  Bekerül az iskolai kórusba, 
ám az énektanárnő nincs elragadtatva a hangjától, ezért megkéri őt, 
hogy csak imitálja az éneklést. Zsófi csalódott lesz. Barátnőjének 
feltűnik, hogy nem énekel, de a leány tereli a szót. A történet előre 
haladtával mégis 
kifakadnak belőle az érzések, melyet elmond barátnőjének, Lizának. 
Liza másnap meglepően figyeli, hogy a kórus fele tátikázik, és egy 
énekkari próbán kérdőre vonja a tanárnőt, hogy mégis milyen jogon 
veszi el a többiek örömét. A tanárnő védi magát, melyben az igazság 
morzsái is megtalálhatóak, de végeredményben a gyerekek felhá-
borodása jogos. A cselekmény egy énekversenyen ér véget, ahol a 
történtek katartikus élményt hagynak bennünk.
Véleményem szerint a gyermeki jóság és a felnőtt gonoszság, a 
zsarnokság mibenléte egyaránt jelen van az alkotásban. Még ha egy 
bizonyos fokig jót is akar a tanárnő, lerombolja a kisgyerekek álmát, 
önérzetét. A gyerekek mesterien és fantáziadúsan vágnak vissza a 
tanárnőnek, ellene fordítva saját fegyverét.  Tóth Gábor 

Mindenki (filmajánló)



óvodai hírek - közérdekű

A korai tavasz beköszöntével a kiskert és 
zártkert tulajdonosok elsődleges  teendője a  
terület megtisztítása, az elszáradt növényzet 
összegyűjtése , a szőlő és fák metszéséből 
származó nyesedék elégetése. 

Utánajártunk, hogy városunkban és a környező 
zártkertekben milyen szabályok érvényesek a  
tűzgyújtásra , illetve pontosan  mire vonatkozik a 
tűzgyújtási tilalom. Kezdjük ez utóbbival!
Híradásokból már értesültünk róla, hogy  ez év 
március 3.-tól tűzgyújtási tilalom van érvényben 
az egész ország területén . Tilos tehát tüzet gyúj-
tani az erdőterületeken, valamint a fásításokban 
és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő 
külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt 
területeken található tűzrakó helyek, a vasút és 
közút menti fásítások, de tilos a parlag- és ga-
zégetés is.

Az erdő kezelője által kialakított és biztosított 
tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásá-
val azért megsüthetjük az uzsonnánkat.  „A tűz 
meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg 
kell tisztítani a tűz terjedését lehetővé tevő anya-
goktól, levelektől, faágaktól. Soha nem szabad 
felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki 
nem hűlt parazsat, hamut. Fel kell készülni a tűz 
eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni 
kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltá-
sára alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, 
lapát). Ahogy a tűzre nincs szükség, azt gondo-

san el kell oltani és meg kell győződni arról, hogy 
valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg 
földet kell szórni.

A tiltás visszavonásig érvényes , feloldásáról a 
híradásokból és a www.katasztrofavedelem.hu 
weboldalról tájékozódhatnak.

Tűzgyújtási szabályok városunkban : Az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet értelmében tilos belterüle-
ten szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt 
más jogszabály – így különösen önkormányzati 
rendelet – megengedi. Városunkban a részletes 
szabályokat a képviselő testület 21/2013.(X.18 ) 
számú rendelete, 42§ tartalmazza. 
E szerint a városban és a városrészi  családi 
házas ingatlanok kertjében avar és kerti hulla-
dék  égetése március  1-től október 31-ig 8.00 
és 18.00 között , november  1-től  február.29-ig 
8.00-15.00 között engedélyezett. Kivétel a „ bel-
város” alábbi területei: Petőfi u. páros oldala, 
Sport utca mindkét oldala, Kossuth utca páratlan 
oldal, Marczali Henrik u. mindkét oldala, Berzse-
nyi u. páratlan oldal 1-5. házszámig, a Széchenyi 
utca páratlan oldala az  1-25. házszámig körbe-
zárt területen  és a Széchenyi u.  páros oldala a 
2-34. házszámig. Valamint a Szigetvári utca 1. 
szám, A Dózsa György utca páratlan oldala és 
a Hősök tere által határolt területek.  Itt egyál-
talán nem szabad tüzet gyújtani. Természetesen 
a tűzgyújtás alapvető szabályait az engedélye-

zett területeken is be kell tartani ! Mindig vegyük 
figyelembe az aktuális szélirányt, az épületek 
távolságát, egyéb éghető anyagok távolságát, 
-erős szélben pedig tilos tüzet gyújtani ! Fontos, 
hogy az elégetendő avar és kerti hulladék ne 
tartalmazzon más háztartási, illetve ipari erede-
tű hulladékot pl.: gumit, műanyagot. Az égetés 
átmérője nem haladhatja meg az 1.5 métert, a 
tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, valamint az 
oltáshoz szükséges víz és eszközök is legyenek 
a helyszínen. Közterületen tilos az égetés! Fenti 
szabályok be nem tartása 20-60 ezer forint bír-
sággal jár!

Külterületen lévő kertek  esetében  a tűzgyúj-
tást előzetesen engedélyeztetni   kell  a kataszt-
rófavédelemi hatósággal. Az engedély kérelem 
3000Ft, minimum a tervezett égetés előtt 10 nap-
pal kell benyújtani .  Az égetést csak az engedély 
birtokában lehet megkezdeni, a részletes szabá-
lyokat  szintén a fent említett rendelet tartalmaz-
za. A bírság összege ez esetben 50ezer forinttól 
1 millió forintig terjedhet. Ha a tűzoltóságnak be 
kell avatkozni, akkor akár 3 millió forintot is fizet-
hetünk !

Mindnyájunk érdekében arra kérjük a lakos-
ságot, hogy fokozott elővigyázatossággal és a 
szabályok betartásával végezzék a tavaszi ége-
téseket!

Bőszné Kiss Katalin

Érvényes tűzgyújtási szabályok Marcaliban

A Tündérliget óvodában a hagyományoknak 
megfelelően ismét megszervezték a Nagyma-
mák Napját. Valamennyi csoportban versekkel, 
dalokkal köszöntötték először a nagymamákat, 
majd olyan vizuális tevékenységek következ-
tek, amelyben együtt alkothattak a nagyik és az 
unokák. Volt idő természetesen közös játékra is, 
majd a délelőtt zárásaként a gyerekek az álta-
luk készített gyümölcssalátával kedveskedtek a 
vendégeknek.
Az Óvodai Központ fennállásának 25. évfordu-
lója alkalmából rendezett ünnepség sorozat ré-
szeként, március 16-án a nyugdíjas kollégákat 
hívtuk meg egy vidám, emlékeket felidéző dél-
utánra. A Bóbita óvoda „Bokréta tehetségműhe-
lyének” műsora után olyan játékokba, versengé-
sekbe vontuk be régi munkatársainkat, amelyek 
során felidézhették a közös múlt emlékeit, az 
együtt töltött idő szépségeit. 
Március 25-én a Bóbita óvoda „Bokréta tehet-
ségműhelyének” gyermekei részt vettek Bala-
tonszentgyörgyön, a Prücsök fesztiválon. Szín-
vonalas műsorukat, melynek a „Száz liba egy 
sorban” címet adták, népi gyermekjátékokból, 
mondókákból állították össze. A tehetségműhely 

vezetői: Nagy Krisztina és Gájerné Bicskei Éva 
óvodapedagógusok. 
Márciusban és áprilisban szervezzük meg óvo-
dáinkban a Nyílt napokat. Célja, hogy a szülők 
megismerkedhessenek az óvodában folyó ne-
velőmunkával, szokásokkal, megfigyelhessék 
gyermekük közösséghez való viszonyát, benne 
elfoglalt helyét. 
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy 
a szülők élnek a lehetőséggel és sokan eljönnek 
óvodáinkba. 
Legfontosabb megfigyelési szempont-
jaink, amelyeket javasolni szoktunk 
a szülőknek:
• Milyen a gyermek játéka, társaihoz és a felnőt-
tekhez való viszonya
• Mennyire érdeklődő, bevonható gyermeke a 
különböző foglalkozásokba, kitartó-e a feladatok 
végzése során. 
• Ismeri és betartja-e a csoportban elfogadott 
szokásokat, szabályokat
• A szülő jelenlétében bekapcsolódik-e a közös 
tevékenységbe. A Nyílt napok után mindig biz-

tosítunk időt a tapasztalatok megbeszélésére 
fogadó órán, vagy szülői értekezleten. A látottak 
kiértékelése segíti a gyermekek közös, eredmé-
nyes nevelését.
A Nyílt napok időpontjai:
Mesepark óvoda: 2017. március 16-17
Gombácska óvoda: 2017. március 23-24
Tündérliget óvoda: 2017. április 5-6
Bóbita óvoda: 2017. április 11-12
A leendő kiscsoportosok részére szervezett „Ku-
kucska napok” időpontját az óvodai beiratkozás 
előtti hétre tervezzük. Erről pontosan az intéz-
mény honlapján, valamint az óvodák faliújságján 
tájékoztatjuk majd az érdeklődőket.         
Áprilisi programjaink:
• A Bóbita óvodában „Tojásfestő munkadélután” 
szülőkkel
• Megemlékezések a Föld napjáról minden óvo-
dában
• Mesepark óvodában „Szavaló Gála” a Költé-
szet napja alkalmából
• Tündérliget óvodában „Zöld liget 7 próba”

Kiss Sándorné

Óvodai hírek – Márciusban történt
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